
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-19:23, 19:51-21:46 

Beslutande ledamöter 
Per Vorberg (M) (ordförande) 
David Dinsdale (L) (vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (2:e vice ordförande) 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Mikael Johannison (M) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Tony Wahl (C)  ersätter Ronny Sjöberg (C) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Rickard Rosengren (M) 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Björn Mattsson (V) 
Marie Strid (MP) 
Per Olov Risman (SD) 

Övriga närvarande 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Anders Ohlsson (sektorschef samhällsbyggnad) §§187-195 
Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och förvaltningsstöd) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Anders Pettersson (personalchef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§187-205, §§207-222 
Karin Dahl (kommunikationschef) §§187-205, §§207-216 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
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Fredrik Wejrot (verksamhetschef trafik) §§188-191 
Wilhelm Häggander (Västtrafik) §188 
Sara Karlsson (Västtrafik) §188 
Henrik Yngve (processledare trafik) §§188-191 
Hanna Henningsson (processledare trafik) §§188-191 
Jenny Lööf (kommunikatör) §§188-191 
Tayman Mashid (enhetschef projektledning trafik) §§189-191 
 
Utses att justera 
Patrik Linde 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-06-03 15:00 

 

Protokollet omfattar §§187-205, §§207-242 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Matilda Johansson 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Per Vorberg  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Patrik Linde  
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 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Kommunstyrelsen 

2021-05-27 

2021-06-04 Datum då anslag 2021-06-28 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 187 Fastställande av föredragningslistan 
§ 188 Information från Västtrafik om kommande förändringar för 600-bussarna och lokaltrafiken i 

Mölnlycke 
§ 189 Återkoppling på rapporten framtagen av kommunstyrelsens arbetsgrupp för 

kollektivtrafikfrågor samt information om kommunens svar på Västtrafiks frågor till höstens 
dialogmöte om trafikplan 2023 

§ 190 Information om förslag till yttrande över samråd 3 för ny järnväg Göteborg-Borås 
§ 191 Information kring gestaltning och arbetet med Viola Gråstens plats, torget inom Mölnlycke 

Fabriker 
§ 192 Information om Viable Cities och projektansökan från Landvetter Södra Utveckling AB och 

Härryda kommun 
§ 193 Budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar för Härryda 

kommun 
§ 194 Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke 
§ 195 Tilläggsavtal avseende fastighetsöverlåtelseavtal för del av Mölnlycke 1:168 
§ 196 Tillfälligt tillägg till avtal om kommunal avtalssamverkan avseende serveringstillstånd och 

tillsyn samt taxa år 2021 
§ 197 Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen Väst 2020 
§ 198 Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB 
§ 199 Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB 
§ 200 Rapportering av avtalssamverkan 2020 
§ 201 Framflyttat startdatum för införandet av nytt stödsystem, Strategi och regler för stöd till 

ideella föreningar och folkbildning 
§ 202 Svar på motion om hedersomnämnande HBTQ 
§ 203 Svar på motion om att göra Härryda till en kranmärkt kommun 
§ 204 Behandling av bordlagt ärende: Svar på motion om att utreda en gång- och cykelväg mellan 

bostadsområdet Björröd och bostadsområdet Skällsjöås 
§ 205 Ekonomisk månadsuppföljning med verksamhetsuppföljning per mars 2021 
§ 207 Planbesked för del av Hindås 1:124 
§ 208 Försäljning av fastigheten Önneröd 1:251 
§ 209 Yttrande till Trafikverket i samråd 3 gällande ny järnväg mellan Göteborg 
§ 210 Medfinansieringsavtal- Stängselåtgärd på bandel 641-Kust- till Kustbanan Rävlanda 
§ 211 Lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Fläskebovägen och Kurirvägen 
§ 212 Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Kurirvägen 
§ 213 Redovisning av uppdrag om trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikslag 
§ 214 Startbesked för investeringsprojekt trafikmiljöåtgärder 
§ 215 Startbesked för investeringsprojekt initiala åtgärder enligt K2020 
§ 216 Uppdrag om översyn av medborgarförslag 
§ 217 Uppdrag om framtagande av koncept för utbildningslokaler 
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§ 218 Uppdrag om översyn av taxor samt regler för tidfördelning av kommunala anläggningar för 
kultur-, förenings- och fritidsändamål 

§ 219 Svar med anledning av revisorernas grundläggande granskning 2020 
§ 220 Svar med anledning av revisorernas granskning av intern kontroll 2020 
§ 221 Svar med anledning av revisorernas granskning av projektstyrningen av byggnationen av 

överföringsledningar för dricks och spillvatten mellan Landvetter-Hindås m.m. 
§ 222 Svar på medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun 
§ 223 Svar på medborgarförslag om cykelled mellan R40 och E20 (Hindås-Lerum/Floda) 
§ 224 Svar på medborgarförslag om ändrad placering av återvinningsanläggning vid 

Salmeredsvägen 
§ 225 Svar på medborgarförslag om belysning utegym Finnsjögården 
§ 226 Svar på medborgarförslag om belysning av utegym vid Finnsjögården 
§ 227 Svar på medborgarförslag om elljus till styrketräningsplats vid Finnsjön 
§ 228 Svar på medborgarförslag om elljusspår i Pixbo 
§ 229 Svar på medborgarförslag gällande upplyst väg till skolan, Östergårdsvägen 
§ 230 Svar på medborgarförslag om tjänstemanadragning 
§ 231 Svar på medborgarförslag om att göra en lokaliseringsutredning för ny skola i Mölnlycke 
§ 232 Initiativärende om information om Härrydas handlingsalternativ för att stoppa tågplanerna 
§ 233 Initiativärende om kalkylverktyg för Landvetter södra 
§ 234 Statistiska uppgifter per mars 2021 
§ 235 Inkomna skrivelser 2021 
§ 236 Delgivning av protokoll från råd 2021 
§ 237 Delgivningar 2021 
§ 238 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 239 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021 
§ 240 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2021 
§ 241 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2021 
§ 242 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, 

Ekonomi och upphandling 2021 
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§ 187 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
  

 Initiativärende om information om Härrydas handlingsalternativ för att stoppa 
tågplanerna, tas upp som ärende 46. 

 Initiativärende om kalkylverktyg för Landvetter södra, tas upp som ärende 47. 
  

Reservation  
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat två nya ärenden. Ett ärende om information om Härrydas 
handlingsalternativ för att stoppa tågplanerna och ett ärende om kalkylverktyg för Landvetter 
södra. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande 
ändring: 

 Initiativärende om information om Härrydas handlingsalternativ för att stoppa 
tågplanerna, tas upp som ärende 46. 

 Initiativärende om kalkylverktyg för Landvetter södra, tas upp som ärende 47. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan enligt Per 
Vorbergs förslag med ändringen att initiativärende om information om Härrydas 
handlingsalternativ för att stoppa tågplanerna, tas upp före ärende 23 yttrande till Trafikverket 
gällande ny järnväg. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 11 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 2. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-05-27  

 

Voteringslista: § 187 
Ärende: Fastställande av föredragningslistan,   
 
Omröstningslista 2 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 11 1 1 
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§ 188 

Information från Västtrafik om kommande förändringar för 600-
bussarna och lokaltrafiken i Mölnlycke 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Wilhelm Häggander och Sara Karlsson från Västtrafik informerar om kommande förändringar 
för 600-bussarna och lokaltrafiken i Mölnlycke. Västtrafik har genomfört en upphandling för 
nytt trafikavtal 2022. Trafikstart för leverantör enligt det nya avtalet är juni 2022.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 189  Dnr 2021KS181 

Återkoppling på rapporten framtagen av kommunstyrelsens 
arbetsgrupp för kollektivtrafikfrågor samt information om 
kommunens svar på Västtrafiks frågor till höstens dialogmöte om 
trafikplan 2023  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Henrik Yngve, processledare trafik, informerar om förvaltningens förslag på åtgärder utifrån 
rapporten framtagen av kommunstyrelsens arbetsgrupp för kollektivtrafikfrågor. 
Kommunstyrelsen antog rapporten, den 7 januari 2021, och uppdrog samtidig åt förvaltningen 
att återkomma med förslag på åtgärder som rör de områdesanalyser och övergripande 
ställningstaganden som arbetsgruppen gjort.  
  
Henrik Yngve informerar även om upplägg och inspel till höstens dialogmöte med 
Västtrafik gällande trafikplan 2023. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 190  Dnr 2020KS196 

Information om förslag till yttrande över samråd 3 för ny järnväg 
Göteborg-Borås  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hanna Henningsson, processledare trafik, informerar om förvaltningens förslag till yttrande 
över samråd 3 för ny järnväg Göteborg-Borås. Kommunstyrelsen beslutar i ärendet under 
aktuellt sammanträde, den 27 maj 2021 § 209. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 191 

Information kring gestaltning och arbetet med Viola Gråstens plats, 
torget inom Mölnlycke Fabriker 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lovisa Gustafsson projektledare trafik, Matilda Svenning stadsarkitekt, och Tayman Mashid 
enhetschef projektledning trafik, informerar om arbetet med gestaltning av Viola Gråstens 
plats. Torget ska bland annat vara en identitetsskapande plats och gestaltningen inspireras av 
Viola Gråstens textilier. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 192  Dnr 2021KS346 

Information om Viable Cities och projektansökan från Landvetter 
Södra Utveckling AB och Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Ådahl, vd Landvetter Södra, informerar om Viable Cites och projektansökan från 
Landvetter Södra Utveckling AB och Härryda kommun. Projektet handlar om innovation och 
hållbarhet och syftet är att snabba på omställningen Klimatneutrala städer 2030. Ansökan 
skickades in 28 april 2021. Beslut meddelas i september 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 

13 / 107



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 193  Dnr 2021KS329 

Budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och 
inriktningar för Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Budget 2022 För Härryda kommun med plan för perioden 2023-
2026 samt mål och inriktningar från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet. I enlighet med avsnitt 11 i 
budgetdokumntet innebär det följande: 
  

 Kommunfullmäktige fastställer sänkt skattesats för år 2022 på 20,50 kr per 
skattekrona. 

 Kommunfullmäktige fastställer nytt finansiellt mål till "Resultatet är 2,5 procent av 
skatter och statsbidrag". 

 Kommunfullmäktige fastställer ramar för driftverksamheten i enlighet med förslag i 
avsnitt 6, Driftbudget. Anslagsbindning avseende driftbudgeten sker på nämndnivå 
med undantag för kommunstyrelsens reserv som får disponeras fritt efter beslut i 
kommunstyrelsen. 

 Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget till 1 330 tkr för år 2022. 
 Kommunfullmäktige fastställer en övre gräns för nettoinvesteringarna till 300 mnkr 

för år 2022. 
 Kommunfullmäktige fastställer ramar för investeringsverksamheten i enlighet med 

förslag i avsnitt 7, Investeringar. Anslagsbindning avseende investeringsbudget sker 
på nämndnivå. 

 Kommunfullmäktige beslutar att långfristig upplåning får ske upp till ett maximalt 
belopp om 1 100 mnkr. 

 Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden att 
utifrån de kommunövergripande målen och inriktningarna utarbeta konkretiserade mål 
och inriktningar för respektive ansvarsområde. Dessutom uppdras till 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden att fastställa ekonomiska ramar per sektor och 
verksamhet inom respektive ansvarsområde. Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att 
göra tekniska justeringar av nämndernas ramar hänförlig till avslutad lönerevision. 

  

Avstår från att delta 
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S), Roland Jonsson (MP) och 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
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Sammanfattning av ärendet 
Budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar, är 
en del i kommunens styrmodell. Dokumentet utarbetas årligen av politiken 
och fastställs av kommunfullmäktige. Här anges prioriterade mål och inriktningar för 
kommande år samt ekonomiska ramar för respektive nämnd. Budgetdokumentet utgår från 
den av fullmäktige fastställda strategiska planen för mandatperioden och ska ge 
konkretiseringar samt lyfta fram det som är särskilt viktigt för 2022. Den strategiska planen 
beskriver det som politiken vill åstadkomma (den förflyttning/förändring som ska skapas) 
under mandatperioden som helhet. 
  

Beslutsunderlag 
 Majoritetens budget 2022 För Härryda kommun med plan för perioden 2023-2026 

samt mål och inriktningar. 
 Förvaltningens bedömning och underlag för budget 2022-2024 (2026) inklusive 

bilagorna: Befolkningsprognos 2021-2030, LRP projektportfölj 2022-2026, 
Investering och exploatering 2022-2026, Tabeller till bostadsförsörjningsprogrammet 
2022-2026. 

 Lärarförbundets synpunkter på förvaltningens bedömning och underlag för budget 
2022-2024 (2026). 

 Visions synpunkter på förvaltningens bedömning och underlag för budget 2022-2024 
(2026). 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L), Håkan Eriksson (KD), 
Kersti Lagergren (M), Martin Tengfjord (SP), Tony Wahl (C) att kommunstyrelsen föreslår 
att kommunfullmäktige antar Budget 2022 För Härryda kommun med plan för perioden 
2023-2026 samt mål och inriktningar från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet. I enlighet med avsnitt 11 i 
budgetdokumntet innebär det följande: 
  

 Kommunfullmäktige fastställer sänkt skattesats för år 2022 på 20,50 kr per 
skattekrona. 

 Kommunfullmäktige fastställer nytt finansiellt mål till "Resultatet är 2,5 procent av 
skatter och statsbidrag". 

 Kommunfullmäktige fastställer ramar för driftverksamheten i enlighet med förslag i 
avsnitt 6, Driftbudget. Anslagsbindning avseende driftbudgeten sker på nämndnivå 
med undantag för kommunstyrelsens reserv som får disponeras fritt efter beslut i 
kommunstyrelsen. 

 Kommunfullmäktige fastställer revisorernas budget till 1 330 tkr för år 2022. 
 Kommunfullmäktige fastställer en övre gräns för nettoinvesteringarna till 300 mnkr 

för år 2022. 
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 Kommunfullmäktige fastställer ramar för investeringsverksamheten i enlighet med 
förslag i avsnitt 7, Investeringar. Anslagsbindning avseende investeringsbudget sker 
på nämndnivå. 

 Kommunfullmäktige beslutar att långfristig upplåning får ske upp till ett maximalt 
belopp om 1 100 mnkr. 

 Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden att 
utifrån de kommunövergripande målen och inriktningarna utarbeta konkretiserade mål 
och inriktningar för respektive ansvarsområde. Dessutom uppdras till 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden att fastställa ekonomiska ramar per sektor och 
verksamhet inom respektive ansvarsområde. Kommunstyrelsen ges även i uppdrag att 
göra tekniska justeringar av nämndernas ramar hänförlig till avslutad lönerevision. 

  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 194  Dnr 2021KS35 

Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner avtal om anläggningsarrende mellan Härryda kommun och 
företaget Aktivitetspark i Mölnlycke AB. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om att uppdatera avtal om anläggningsarrende med 
Aktivitetspark Mölnlycke AB så att avtalet exkluderar padel är genomfört och därmed 
avslutat. 
  
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner arrendeavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt mark- och exploateringschef att underteckna arrendeavtalet. 
  

Reservation  
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 3. Roland Jonsson 
(MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 4.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 19 april 2021 § 88 återremitterade kommunfullmäktige arrendeavtal för aktivitetspark i 
Mölnlycke till kommunstyrelsen för att invänta den medborgardialog som kommunstyrelsen 
beslutat att genomföra, samt att avtalet bör skrivas om utifrån de nya förutsättningarna där ett 
område undantas. 
  
Förvaltningen har utifrån kommunstyrelsens uppdrag den 29 april 2021 § 156, uppdaterat 
avtal om anläggningsarrende med Aktivitetspark Mölnlycke AB så att avtalet exkluderar 
padel. Arrendeavtalet tillåter inte längre att padelbanorna uppförs och området där padel i 
tidigare versioner av avtalet var lokaliserat är nu exkluderat. Avgälden för arrendet har också 
reviderats pga. den minskade arealen i detta förslag. Arrendeområdet omfattar ca 1 580 kvm 
med en årlig avgäld om 26 000 kr. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 11 maj 2021 
 Avtal om anläggningsarrende 
 Kommunstyrelsens beslut den 29 april 2021 § 156 
 Kommunfullmäktiges beslut den 19 april 2021 § 88 
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Kommunstyrelsen 
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2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige godkänner avtal om anläggningsarrende mellan Härryda kommun och 
företaget Aktivitetspark i Mölnlycke AB. Vidare föreslår Per Vorberg att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, beslutar att uppdraget om att uppdatera avtal om 
anläggningsarrende med Aktivitetspark Mölnlycke AB så att avtalet exkluderar padel är 
genomfört och därmed avslutat, och att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
arrendeavtalet uppdrar kommunstyrelsen åt mark- och exploateringschef att underteckna 
arrendeavtalet. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) i första hand att 
kommunstyrelsen bordlägger ärendet till beslutad medborgardialog är avslutad. I andra hand 
föreslår Peter Arvidsson att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om bordläggning 
mot att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden ställa Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag mot varandra. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
Nej-röst för att bordlägga ärendet  
  
Med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår, beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet 
idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 3.    
  
Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
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Med 11 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-05-27  

 

Voteringslista: § 194 
Ärende: Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke,  2021KS35 
 
Omröstningslista 3 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot   X 
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 4 1 

Omröstningslista 4 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 11 1 1 
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Bilaga 3 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-05-27 § 194 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 8, Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke 
 
Att gå vidare med avtalet i nuläget med en specifik part går emot 
kommunfullmäktiges intentioner. Därför reserverar jag mig mot beslutet. 
 
För Sverigedemokraterna i Härryda 
Peter Arvidsson 
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Bilaga 4 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-05-27 § 194 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 8 Arrendeavtal Mölnlycke 
 
Jag reserverar mig mot beslutet att gå vidare med arrendeavtalet vid Massetjärn och 
yrkade på bordläggning av ärendet till nedanstående initiativärende är genomfört. 
Vid kommunstyrelsemötet 2021-03-31 godkändes ett initiativärende: att ge 
förvaltningen i uppdrag att genomföra en fördjupad medborgardialog runt frågan om 
utvecklingen av stadsparken vid Massetjärn.  
Enligt förvaltningen så kommer vi i oppositionen även få en dragning i juni om 
stadsparken. 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda  
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§ 195  Dnr 2021KS216 

Tilläggsavtal avseende fastighetsöverlåtelseavtal för del av 
Mölnlycke 1:168  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Tilläggsavtal avseende fastighetsöverlåtelseavtal för del av 
Mölnlycke 1:168. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna 
tilläggsavtalet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 118 att godkänna förslag till köpeavtal för 
del av Mölnlycke 1:168 mellan Härryda kommun och KB Myran. Enligt köpeavtalet ska 
Härryda kommun köpa en gymnastik- och trampolinhall av KB Myran. 
  
Kommunens tillträde till och betalning för gymnastik- och trampolinhall ska enligt 
köpeavtalet ske tidigast den 1 juli 2021, förutsatt att fastighetsbildningen är färdig och 
slutbesked för gymnastik- och trampolinhall har getts. 
  
Fastighetsbildningen för att avstycka den del av fastigheten som omfattas av gymnastik- och 
trampolinhall pågår. Att invänta fastighetsbildningen kan innebära att tillträdet kommer att 
ske efter den 1 juli 2021, trots att gymnastik- och trampolinhallen färdigställts. Därav har 
förvaltningen tagit fram ett förslag på tilläggsavtal till köpeavtalet för del av Mölnlycke 
1:168. 
  
Förslaget till tilläggsavtalet innebär att tillträde till och betalning för fastigheten endast ska 
vara förutsatt att slutbesked för gymnastik- och trampolinhall har getts. Att 
fastighetsbildningen fått laga kraft är således inte längre en förutsättning för tillträdet. 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 26 april 2021 
 Fastighetsöverlåtelseavtal för del av Härryda Mölnlycke 1:168 
 Tilläggsavtal avseende fastighetsöverlåtelseavtal för del av Härryda Mölnlycke 1:168 
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 Lägeskarta 
 Kommunstyrelsens protokoll 9 januari 2020 § 11, Avsiktsförklaring med KB Myran 

gällande gymnastik- och trampolinhall 
 Kommunfullmäktiges protokoll 15 juni 2020 § 118, Godkännande av köp av del av 

Mölnlycke 1:168, gymnastik- och trampolinhall 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige godkänner Tilläggsavtal avseende fastighetsöverlåtelseavtal för del 
av Mölnlycke 1:168, samt att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
tilläggsavtalet uppdrar kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
exploateringschef att underteckna tilläggsavtalet. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet för att få en dragning 
av ärendet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om bordläggning 
mot att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 196  Dnr 2021KS271 

Tillfälligt tillägg till avtal om kommunal avtalssamverkan avseende 
serveringstillstånd och tillsyn samt taxa år 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner det tillfälliga Tilläggsavtal till avtal om samverkan alkohol 
och tobak med Göteborgs Stad. 
  
Kommunfullmäktige fastställer taxan för alkoholserveringstillsyn och ansökan om 
serveringstillstånd till noll kronor för år 2021. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt kommundirektör att underteckna avtalet. 
  
*Rättelse enligt § 36 FL har skett, justerarna korrigerade skrivfel den 7 juni 2021 (del av 
beslutet saknades i protokollet). Originalprotokoll med signatur förvaras på kansli, arkiv. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2020 § 9 att teckna avtal om kommunal samverkan 
med Göteborgs Stad för utförande av uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622) och lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Härryda kommun har förpliktigat sig att följa 
den taxa som Göteborgs Stad tillämpar för avgifter för alkoholtillsynen och 
serveringstillstånden och att de avgifter som tillståndshavaren debiteras ska tillfalla Göteborgs 
Stad som ersättning för verksamheten.  
  
Kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat om nolltaxa för år 2021 vilket riskerar uteblivna 
intäkter från avtalskommunernas tillståndshavare. Göteborgs Stad har inkommit med 
önskemål om omförhandling av avtalet genom ett tillägg, som avser att gälla för år 2021. 
Tillägget innebär att Härryda kommun inte ska vara bundet av förpliktelsen att följa gällande 
taxa i Göteborgs Stad, utan kan besluta om att samma eller annan taxa ska gälla för året. 
Accepteras tillägget ska också beslut om taxa fattas. 
  
Följer Härryda kommun rådande nolltaxa i Göteborg Stad medför det att verksamheten ska 
finansieras med kommunala medel, förslagsvis från näringslivsenheten inom ramen för 
utvecklingsfunktionens anslag. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 april 
 Tilläggsavtal till avtal om samverkan daterat 23 april 2021 
 Avtal om samverkan gällande från 1 mars 2020 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 197  Dnr 2021KS260 

Årsredovisning och prövning av ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen 
Väst 2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Tolkförmedlingen Väst för 2020.  
  
Kommunfullmäktige beviljar Tolkförmedlingen Västs direktion och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning, då revisorerna för Tolkförmedling Väst har tillstyrkt att 
respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna. 
  

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Tolkförmedlingen Väst beslutade den 26 mars 2021 § 431 att godkänna 
årsredovisningen för 2020. Tolkförmedlingen Väst har översänt årsredovisningen till 
medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
  
I revisionsberättelsen för 2020 har revisorerna för Tolkförmedling Väst tillstyrkt att respektive 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 april 2021 
 Rapport 
 Förbundsordning 
 Protokollsutdrag 
 Revisionsberättelse 2020 
 Bilaga till revisionsberättelse 
 Internkontrollrapport 
 Tjänsteutlåtande 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 198  Dnr 2021KS245 

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB. 
  

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ägarråden i Renova, Gryaab och Grefab har gett Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att ta fram 
förslag till reviderade ägardirektiv för bolagen med utgångspunkt i den struktur som tillämpas 
för helägda bolag i Göteborg med anpassningar för de regionala bolagen unika 
förutsättningar. 
  
Föreslaget ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv 
för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifikt ägardirektiv fastställer 
reviderat ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB. Förslag till ägardirektiv har som 
utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg beslutat 
om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen med anpassningar till unika förhållanden, t.ex. 
ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna ägardirektivet och strukturen i detta avser 
bland annat att underlätta för och aktualisera förutsättningarna för delägarnas 
kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt 
ägda verksamheterna. 
  
För att föreslaget ägardirektiv ska få giltighet krävs att det fastställs av kommunfullmäktige i 
samtliga ägarkommuner. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 13 april 2021  
 Underlag från styrelsen för Göteborgs Stadshus AB inklusive bilagor, nu gällande 

generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (bilaga 1), nu gällande 
ägardirektiv för Renova (bilaga 2), förslag på reviderat ägardirektiv för Renova 
AB/Renova Miljö AB (bilaga 3) och tabell avseende föreslagna förändringar av kap. 2 
i ägardirektivet för Renova AB/Renova Miljö AB (bilaga 4) 

 Protokoll från Göteborgs Stadshus AB:s sammanträde den 22 mars 2021 § 35 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 199  Dnr 2021KS246 

Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer reviderat ägardirektiv för Gryyab AB. 
  

Avstår från att delta 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ägarråden i Renova, Gryaab och Grefab har gett Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att ta fram 
förslag till reviderade ägardirektiv för bolagen med utgångspunkt i den struktur som tillämpas 
för helägda bolag i Göteborg med anpassningar för de regionala bolagen unika 
förutsättningar. 
  
Föreslaget ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv 
för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifikt ägardirektiv för Gryaab 
AB. Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som 
kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen med 
anpassningar till unika förhållanden, t.ex. ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna 
ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och aktualisera 
förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt 
och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna. 
  
För att föreslaget ägardirektiv ska få giltighet krävs att det fastställs av kommunfullmäktige i 
samtliga ägarkommuner. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 13 april 2021  
 Underlag från styrelsen för Göteborgs Stadshus AB inklusive bilagor, nu gällande 

generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (bilaga 1), nu gällande 
ägardirektiv för Gryyab AB (bilaga 2), förslag på reviderat ägardirektiv för Gryaab 
AB (bilaga 3) och tabell avseende föreslagna förändringar av kap. 2 i ägardirektivet 
för Gryaab AB (bilaga 4) 

 Protokoll från Göteborgs Stadshus AB:s sammanträde den 22 mars 2021 § 36  
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 200  Dnr 2021KS261 

Rapportering av avtalssamverkan 2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa avtal om att kommunens uppgifter helt 
eller delvis ska utföras av annan kommun. Bestämmelser om kommunal avtalssamverkan 
finns i kommunallagen (2017:725), KL. Bestämmelserna ger även möjlighet till så kallad 
extern delegation i en viss grupp av ärenden. 
  
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen. Av 9 kap. 38 
§ KL framgår att kommunstyrelsen årligen ska rapportera till kommunfullmäktige om 
kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning. 
  
Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten innebär att 
kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya samverkansavtal under året och 
rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att 
kommunfullmäktige ska vara informerade och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även 
om den utförs av en annan kommun eller ett landsting. 
  
Rapporteringsskyldigheten kan fullgöras genom att kommunstyrelsen väcker ett separat 
ärende i kommunfullmäktige, i årsredovisningen eller i samband med kommunstyrelsens 
förslag till budget. För år 2020 rapporteras Härryda kommuns avtalssamverkan separat genom 
detta ärende. 
  
Förvaltningen redovisar en sammanställning över de samverkansavtal som varit giltiga under 
år 2020 från respektive sektor/funktion. Sammanställningen innehåller information om vilken 
verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner eller landsting som avtalet har 
ingåtts med samt om avtalet ger möjlighet till extern delegering och om denna möjlighet har 
utnyttjats. 
  
Sektorn för utbildning och kultur, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, ekonomifunktionen 
och personalfunktionen har inte haft någon avtalssamverkan 2020 som ska rapporteras. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 maj 2021 
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 Avtalssamverkan sektorn för samhällsbyggnad 
 Avtalssamverkan sektorn för socialtjänst 
 Avtalssamverkan Utvecklingsfunktionen 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 201  Dnr 2021KS198 

Framflyttat startdatum för införandet av nytt stödsystem, Strategi 
och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med 
välfärdsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att Strategi och regler för stöd till ideella föreningar och 
folkbildning, antagen i kommunfullmäktige den 15 oktober 2020 §189, börjar gälla den 1 
januari 2022. 
  
Kommunfullmäktige beslutar om övergångsbestämmelse för 2022 som innebär att hälften av 
budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret enligt tidigare gällande bidragsregler. 
Den andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2022 enligt de 
antagna reglerna om stöd till ideella föreningar och folkbildning. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 15 oktober 2020 § 189 ny strategi och regler för stöd till 
ideella föreningar och folkbildning från och med den 1 januari 2021 med en 
övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att första halvåret 2021 tillämpas enligt 
befintliga bidragsregler. Förvaltningen föreslår nu att införandet av strategi och regler till 
ideella föreningar och folkbildning flyttas fram ett år, med start den 1 januari 2022 och med 
en övergångsbestämmelse 1 januari till och med 30 juni. 
  
Förslaget lämnas med anledning av föreningarnas försvårade omständigheter under 
pandemiåret. Förvaltningen har sett över införandet av det nya föreningsstödet. Införandet av 
det nya regelverket får konsekvenser utifrån att fördelningen ska ske utifrån antalet aktiviteter 
och deltagartillfällen. Genom att följa restriktioner och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten har föreningarna varit förhindrade att utöva det antal aktiviteter som 
de skulle ha genomfört under normala förhållanden. Förvaltningen ser också att det råder ett 
ansträngt läge i många föreningar och det kan krävas olika former av stöd. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 28 april 2021 § 121 
 Tjänsteskrivelse 16 mars 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut 15 oktober 2020 § 189, Antagande av strategi och regler 

för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
 Stöd till ideella föreningar och folkbildning i Härryda kommun 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Håkan Eriksson (KD), Patrik Linde (S) och 
Martin Tengfjord (SP) att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enlighet 
med välfärdsnämndens förslag, att Strategi och regler för stöd till ideella föreningar och 
folkbildning, antagen i kommunfullmäktige den 15 oktober 2020 §189, börjar gälla den 1 
januari 2022, samt att kommunfullmäktige beslutar om övergångsbestämmelse för 2022 som 
innebär att hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret enligt tidigare 
gällande bidragsregler. Den andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra 
halvåret 2022 enligt de antagna reglerna om stöd till ideella föreningar och folkbildning. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
välfärdsnämnden för att göra följande ändringar: Sid. 5 andra stycket tredje punkten 
”partipolitiks verksamhet” stryks och ersätts med "föreningar som har koppling till politiska 
organisationer" ytterligare punkt i samma stycke läggs till med texten: ersättning skall inte ges 
till föreningar med religiös verksamhet, dvs konfessionella inslag får inte förekomma i 
föreningar som får anslag" samt "följande tillägg: Sid. 5 första stycket ytterligare punkt: för 
att kravet om att genomföra öppna och inkluderande aktiviteter ställs krav på att svenska eller 
något av de nationella minoritetsspråken skall brukas i verksamhetsutövningen. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 202  Dnr 2020KS637 

Svar på motion om hedersomnämnande HBTQ  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med 
välfärdsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till välfärdsnämnden 
remittera motion från Gunilla Wathne (S), Oskar Sköld (S) och Ulla-Karin Johansson (S) om 
hedersomnämnande HBTQ. Motionärerna föreslår att ett hedersomnämnande gällande 
HBTQ-frågor till personal i kommunens verksamhet införs och att även detta utdelas den 17 
maj. 
  
Förvaltningen ställer sig positiv till att ett hedersomnämnande gällande HBTQ-frågor till 
personal i kommunens verksamhet införs och utdelas samma dag som HBTQ-priset. 
Förvaltningen anser att ett hedersomnämnande för HBTQ-frågor är ett bra sätt att 
uppmärksamma och uppmuntra personal som gör goda insatser inom området. Det innebär 
också en möjlighet att synliggöra frågan och visa på goda exempel även internt i 
förvaltningen. Förvaltningen föreslår bifall till motionen. 
  

Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut 28 april 2021 § 131 
 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021  
 Motion om hedersomnämnande HBTQ 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 203  Dnr 2020KS634 

Svar på motion om att göra Härryda till en kranmärkt kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Oskar Sköld (S), Lena Fredriksson (S) och Ulla-Karin Johansson (S) 
om att göra Härryda till en kranmärkt kommun. Motionärerna föreslår att förvaltningen ges i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att kranmärka hela eller delar av Härryda kommuns 
verksamhet. 
  
Förvaltningen gör bedömningen att en kranmärkning inte skulle ha någon större effekt då 
Härryda kommun till största del redan använder kranvatten i kommunens verksamheter. 
Kranmärkningen skulle innebära ökad administration för förvaltningen. Målet med minskad 
klimatpåverkan som kranmärkningen syftar till att uppnå uppfylls genom andra åtgärder som 
måltidsservice arbetar med. Förvaltningen bedömer sammantaget att frågan inte bör utredas 
ytterligare och föreslår att motionen avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 april 2021 
 Motion om att göra Härryda till en kranmärkt kommun 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Ulla-Karin Johansson (S) att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Patrik Lindes förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
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Per Vorbergs och Patrik Lindes förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 204  Dnr 2020KS666 

Behandling av bordlagt ärende: Svar på motion om att utreda en 
gång- och cykelväg mellan bostadsområdet Björröd och 
bostadsområdet Skällsjöås  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 247 att till kommunstyrelsen 
remittera motion från Steinar Walsö-Kanstad (KP) om att utreda en gång- och cykelväg 
mellan bostadsområdet Björröd och bostadsområdet Skällsjöås. Motionären yrkar att 
kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda kostnader, konsekvenser och 
möjligheter att bygga en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet Björröd och 
Skällsjöås samt belyser möjligheterna att ingå överenskommelser med Trafikverket om att 
bygga en gång- och cykelväg på sträckan.  
  
Sträckan utmed Eskilsbyvägen är inte en del av det framtida stomcykelnätet och kommunen 
har därför valt att prioritera andra sträckor i förslagen på regionala gång- och cykelvägar som 
bör byggas ut till Västra Götalandsregionen. Förvaltningen finner inte att det finns skäl att 
utreda möjligheter att bygga en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet Björröd och 
Skällsjöås och föreslår att motionen avslås. 
  
Kommunstyrelsen bordlade ärendet den 29 april 2021 § 159. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 19 februari 2021 
 Motion om att utreda en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet i Björröd och 

Skällsjöås 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Peter Arvidssons 
förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 11 ja-röster och 2 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 5. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Sammanträdesdatum  
2021-05-27  

 

Voteringslista: § 204 
Ärende: Behandling av bordlagt ärende: Svar på motion om att utreda en gång- och cykelväg 
mellan bostadsområdet Björröd och bostadsområdet Skällsjöås,  2020KS666 
 
Omröstningslista 5 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 11 2 0 
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§ 205  Dnr 2021KS165 

Ekonomisk månadsuppföljning med verksamhetsuppföljning per 
mars 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner prognosen och beslutar att inte vidta ytterligare åtgärder. 
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige prognosen. 
  
Under förutsättning av kommunfullmäktiges medgivande uppdrar kommunstyrelsen åt 
förvaltningen att genomföra extra underhållsåtgärder på fastigheter på maximalt 15 Mnkr. 
  
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige medger ett överskridande på 15 mnkr för underhållsåtgärder på 
fastigheter under år 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Totalt sett prognostiseras ett resultat för Härryda kommun om 126,3 mnkr för 2021 och med 
ett budgeterat resultat om 36,2 mnkr innebär det en positiv budgetavvikelse om 90,1 mnkr. 
Kommunstyrelsen avviker positivt med drygt 3 mnkr och Välfärdsnämnden med 23 mnkr. 
Finansförvaltningens avvikelse är positiv om drygt 65 mnkr medan den politiska 
verksamheten visar underskott om 1,3 mnkr. I prognosen ingår inte intäkter från 
exploateringsverksamheten. 
  
De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts i rullande fyraårsperioder. 
Prognosen innebär att båda de finansiella målen uppfylls, både för 2021 och sett över en 
rullande fyraårsperiod.  
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 287 mnkr. Det innebär att sektorernas prognos 
ligger inom ramen för godkända nivåer. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 april 2021 
 Månadsprognos per mars 2021 KS 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
godkänner prognosen och beslutar att inte vidta ytterligare åtgärder, att kommunstyrelsen 
delger kommunfullmäktige prognosen, samt att under förutsättning av kommunfullmäktiges 
medgivande uppdrar kommunstyrelsen åt förvaltningen att genomföra extra 
underhållsåtgärder på fastigheter på maximalt 15 Mnkr. 
  
Vidare föreslår Per Vorberg (M) med instämmande av Roland Jonsson (MP) att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige medger ett överskridande på 15 mnkr för 
underhållsåtgärder på fastigheter under år 2021. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 207  Dnr 2019KS495 

Planbesked för del av Hindås 1:124  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar begäran om planbesked för del av Hindås 1:124. 
 
Arbetet med detaljplanen bedöms kunna påbörjas under budgetperioden 2023–2025. 
 

Sammanfattning av ärendet 
En begäran om planbesked för del av Hindås 1:124 inkom den 20 augusti 2019. Begäran 
omfattade cirka fyra hektar och avsåg att tillskapa en blandad bebyggelse främst av 
enbostadshus men även parhus och flerbostadshus. Ansökan kompletterades den 9 december 
2020 efter att fastighetsägaren kopplat till sig bygg- och fastighetsbolaget Nordr. Den 
kompletterade ansökan är något mindre i sin omfattning och samstämmer mer med 
detaljplaneprogrammet för sydvästra Hindås från 2006 samt gällande översiktsplan, ÖP 2012. 
  
Totalt omfattar den aktuella ansökan cirka 40 bostäder i form av 31 radhus och 9–12 
enbostadshus. Området ligger öster om Slalomvägen i anslutning till Fagerhultvägen och 
Ekhagsvägen, drygt en halv kilometer sydväst om Hindås centrum. Området utgörs av ängs- 
och åkermark och avverkad skogsmark samt angränsar till en mosse. 
  
Förvaltningen gör bedömningen att begäran om planbesked för del av Hindås 1:124 kan 
beviljas. Frågor gällande bland annat gång- och cykelvägar, naturvärden, jordbruksmark, 
kulturmiljö, dagvatten och behov av förskola ska beaktas och studeras vidare. Inför planstart 
behöver ställning tas till om även kommunal mark i anslutning till området kan ingå i 
planområdet för att tillskapa ytterligare byggrätter. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 21 april 2021 
 Begäran om planbesked inklusive bilagor, 20 augusti 2019 
 Bebyggelseförslag för del av Hindås 1:124, 9 december 2020 
 Kommunstyrelsens protokoll den 28 maj 2007 § 196 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, beviljar 
begäran om planbesked för del av Hindås 1:124, samt att arbetet med detaljplanen bedöms 
kunna påbörjas under budgetperioden 2023–2025. 
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Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet så att alla beslutande 
ledamöter i KS får möjlighet att åka och titta på platsen för att göra egen bedömning. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om bordläggning 
mot att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 208  Dnr 2021KS80 

Försäljning av fastigheten Önneröd 1:251  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Köpekontrakt mellan Härryda kommun och Christopher Läns 
och Hanna Läns.  
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och verksamhetschef för mark och 
exploatering att underteckna köpekontraktet och övriga till försäljningen tillhörande 
handlingar. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har erhållit förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten 
Önneröd 1:251. Fastigheten har förmedlats via Svensk Fastighetsförmedling och köpare har 
utsetts i en öppen budgivning. Köpekontrakt tecknas med budgivare som har lagt det högsta 
budet. Köpekontraktet innebär att kommunen överlåter fastigheten Önneröd 1:251 om totalt 
1629 kvm till Christopher Läns och Hanna Läns för en köpeskilling av 3 550 000 kr. I 
köpeskillingen ingår inte anslutningsavgift till allmänna VA-nätet.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 april 2021 
 Köpekontrakt 
 Lägeskarta 
 Miljö- och bygglovsnämndens beslut 26 augusti 2020, §119 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 209  Dnr 2020KS196 

Yttrande till Trafikverket i samråd 3 gällande ny järnväg mellan 
Göteborg  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar gemensamt yttrande från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Sportpartiet och Socialdemokraterna som eget yttrande till Trafikverket i 
samråd 3 gällande ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor i enlighet med 
skrivelse 2021-05-26. 
  

Avstår från att delta 
Roland Jonsson (MP) avstår från att delta i beslutet. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 5.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommun mottog den 19 april 2021 samrådsremiss i samråd 3 gällande ny järnväg 
mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor. Sista dagen för samrådet är den 11 juni 
2021. Samrådsunderlaget består av lokaliseringsutredning, miljökonsekvensbeskrivning med 
tillhörande kulturarvsanalys och naturvärdesinventering, en landskapskaraktärsanalys, ett 
gestaltningsprogram, en social konsekvensanalys samt samrådsredogörelse från tidigare 
samråd. Samrådet avser Trafikverkets förslag till rangordning av lokaliseringsalternativ för ny 
järnväg mellan Göteborg–Borås. Samrådet omfattar sammantaget fyra 
lokaliseringsalternativ. Förvaltningen har tagit fram förslag på yttrande. 
  

Beslutsunderlag 
 Ordförandens förslag till beslut inklusive gemensamt yttrande från Moderaterna, 

Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Socialdemokraterna, 
daterat 26 maj 2021 

 Tjänsteskrivelse 3 maj 2021 
 Yttrande till Trafikverket i samråd 3 gällande ny järnväg mellan Göteborg – Borås, en 

del av nya stambanor 3 maj 2021 
 Lokaliseringsutredning 19 april 2021 
 Miljökonsekvensbeskrivning 19 april 2021 
 Gestaltningsprogram 19 april 2021 
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 Social konsekvensanalys 19 april 2021 
 Samrådsredogörelse 19 april 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), David Dinsdale (L), Kersti 
Lagergren (M), Mikael Johannison (M), Robert Langholz (S), Martin Tengfjord (SP), Grim 
Pedersen (M), Tony Wahl (C), Håkan Eriksson (KD) och Ulla-Karin Johansson (S) att 
kommunstyrelsen antar gemensamt yttrande från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Sportpartiet och Socialdemokraterna som eget yttrande till Trafikverket i 
samråd 3 gällande ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor i enlighet med 
skrivelse 2021-05-26.  
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
och 

 att förvaltningen sammanställer de yttranden som inkommit; 
 att förvaltningens sammanställning av kommuninvånarnas synpunkter efter 

förtydligande bearbetning utgör Härrydas remissvar vad gäller grund för att inte välja 
de förslagna korridorerna eller andra; 

 att det i förvaltningens skrivelse tydligt framgår att Härryda kommun är emot alla 
föreslagna korridorer genom Härryda eller andra nya tågkorridorer, om detta blir det 
sammanfattande resultatet av synpunkterna; 

 att förvaltningen analyserar ordförandes förslag till beslut som stödjs av S, M, C, KD, 
SP och L och vid extra KS möte 2021-06-10 översiktligt presenterar om det är 
realistiskt ur tekniska och kostnadsmässiga perspektiv samt gör en kort 
konsekvensanalys; 

 att förvaltningen presenterar remissyttrandet inför det extra kommunstyrelsemötet 
2021-06-10. 

  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
  
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
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Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 11 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår, beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet 
idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 6.    
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-05-27  

 

Voteringslista: § 209 
Ärende: Yttrande till Trafikverket i samråd 3 gällande ny järnväg mellan Göteborg,  
2020KS196 
 
Omröstningslista 6 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 11 1 1 
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1 

RESERVATION 2020KS196 

Det är bra att flera andra partier i Härryda ändrat sig och ställer sig på vår sida och säger nej de 

föreslagna tågkorridorerna samrådet berör. Att blott en dag innan KS sammanträde framföra ett 

alternativt förslag till järnvägskorridor genom vår kommun och vägra svara på relevanta frågor från 

oppositionen om konsekvenser, rimlighetsbedömning, budget etc. är en märklig hantering.   

Tid finns att be förvaltningen analysera förslaget och fatta beslutet på extra KS den 10 juni; alternativ 

begära förlängd remisstid av TRV och hålla offentlig debatt på ordinarie KF den 20 juni och fatta 

beslut om remissvaret där. SD kan inte stå bakom ordförandes förslag till beslut och avser, som i 

samråd 2, inkomma med eget yttrande till Trafikverket.  

Under mötet yrkade SD på återremiss enligt nedan. 

För Sverigedemokraterna i Härryda 

Peter Arvidsson 

Yrkande 

Kommunstyrelsen Härryda 2021-05-27 Dnr. 2020KS196 

Återremissyrkande: Samråd 3, järnväg Göteborg-Borås, 

Trafikverket planerar ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg genom vår kommun. Flera politiker i 

kommunen har uttalat att de inte vill att planerna på en järnväg som vi Härrydabor inte har nytta av 

förverkligas. De planer som nu är ute på samråd kommer att resultera i högst avsevärt större kostnad än nytta 

för vår kommun.  

Medborgare och organisationer i Härryda kommun som berörs negativt av alla de föreslagna 

järnvägskorridorerna genom vår kommun har inkommit med en rad kvalificerade synpunkter till politiker och 

förvaltning. Dessa skall beaktas och sammanställas för att utgöra grunden för Härryda kommuns 

samrådsyttrande. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

− att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen och förvaltningen sammanställer de

yttranden som inkommit;

− att förvaltningens sammanställning av kommuninvånarnas synpunkter efter förtydligande bearbetning

utgör Härrydas remissvar vad gäller grund för att inte välja de förslagna korridorerna eller andra;

− att det i förvaltningens skrivelse tydligt framgår att Härryda kommun är emot alla föreslagna

korridorer genom Härryda eller andra nya tågkorridorer, om detta blir det sammanfattande resultatet

av synpunkterna;

− att förvaltningen analyserar ordförandes förslag till beslut som stödjs av S, M, C, KD, SP och L och vid

extra KS möte 2021-06-10 översiktligt presenterar om det är realistiskt ur tekniska och

kostnadsmässiga perspektiv samt gör en kort konsekvensanalys;

− att förvaltningen presenterar remissyttrandet inför det extra kommunstyrelsemötet 2021-06-10.

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson, Ledamot Kommunstyrelsen, 

2021-05-26 

Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-05-27 § 209
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§ 210  Dnr 2021KS288 

Medfinansieringsavtal- Stängselåtgärd på bandel 641-Kust- till 
Kustbanan Rävlanda  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens godkänner förslag till Medfinansieringsavtal- Stängselåtgärder på bandel 
641, Kust till Kustbanan, Rävlanda i Härryda kommun och uppdrar åt samhällsbyggnadschef 
att underteckna medfinansieringsavtalet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I februari 2021 kontaktade Trafikverket Härryda kommun och undersökte om kommunen var 
intresserad av att ingå ett medfinansieringsavtal gällande uppsättning av stängsel längs Kust- 
till Kustbanan i Rävlanda för att minska spårspringandet. I förslag på avtal föreslås 
att Trafikverket och Härryda kommun vidtar förebyggande åtgärder, i enlighet med lagen 
(1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. Enligt 12 § samma lag ska kostnad för 
anordnande, tillsyn och underhåll av stängsel fördelas mellan kommunen och järnvägens 
innehavare. 
  
Kostnaden för stängslet beräknas uppgå till cirka 1 800 000 kr och enligt föreslaget avtal 
finansieras 50 procent av Härryda kommun och 50 procent av 
Trafikverket. Kostnadsuppskattningen är preliminär och den faktiska kostnaden kan därför 
komma att förändras. Kostnaden för kommunen, 900 000 kr finansieras inom ramen för 
kommunstyrelsens anslag.   
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 april 2021 
 Förslag till medfinansieringsavtal- Stängselåtgärder på bandel 641, Kust till 

Kustbanan, Rävlanda, Härryda kommun  
 Lägeskarta över berörd bandel 641  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 211  Dnr 2021KS290 

Lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Fläskebovägen och 
Kurirvägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på 
Fläskebovägen, 1401 2021:00009 och Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om 
väjningsplikt på Kurirvägen, 1401 2021:00010. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuner beslutar om lokala trafikföreskrifter med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ 
trafikförordningen (1998:1276). Det handlar om regler som gäller inom ett begränsat område i 
kommunen eller på en särskild plats, exempelvis parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning 
på en kommunal väg. 
  
Lokal trafikföreskrift behöver antas då det saknas för väjningsplikt i korsning mellan 
Mediavägen, Fläskebovägen och Kurirvägen. Förvaltningen föreslår att kommunen antar 
lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Fläskebovägen och Kurirvägen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 21 mars 2021 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Fläskebovägen, 1401 

2021:00009 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt på Kurirvägen, 1401 

2021:00010 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 212  Dnr 2021KS289 

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Kurirvägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på 
Kurirvägen, 1401 2021:00008. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuner beslutar om lokala trafikföreskrifter med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ 
trafikförordningen (1998:1276). Det handlar om regler som gäller inom ett begränsat område i 
kommunen eller på en särskild plats, exempelvis parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning 
på en kommunal väg. 
  
Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Kurirvägen behöver antas för att minska 
olycksrisken när paketutlämningen flyttas till paketterminalen på Kurirvägen 2 i Bårhults 
företagspark. Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokal trafikföreskrift om förbud att 
parkera på Kurirvägen.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 21 april 2021 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Kurirvägen, 1401 

2021:00008 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 213  Dnr 2020KS660 

Redovisning av uppdrag om trafiksäkerhet och framkomlighet för 
alla trafikslag  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget avseende redovisning om trafiksäkerhet och 
framkomlighet för alla trafikslag är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2020 § 416 att ge förvaltningen i uppdrag att 
återkomma till kommunstyrelsen och presentera vilka styrdokument som används och hur 
uppdraget i tidigare beslut hanterats i förhållande till framkomlighet för alla trafikslag. 
  
Förvaltningen beskriver att det vid planering av trafiknätet finns motstridiga anspråk på 
framkomlighet och trafiksäkerhet som behöver identifieras och utredas innan beslut om fysisk 
utformning av trafikmiljön kan ske. Framkomlighet är prioriterat på infarts/genomfartsvägar 
och huvudvägar och åtgärder som påverkar framkomligheten negativt bör undvikas. På vissa 
platser bedöms det ändå motiverat med till exempel förhöjda gång- och cykelpassager eller 
andra fartdämpande åtgärder för att säkerställa trafiksäkerheten. Dessa platser är i första hand 
sådana med större flöden av oskyddade trafikanter, kollektivtrafikhållplatser med skymd sikt 
och skolvägar. På lokalvägar är trafiksäkerheten prioriterad, vilket gör att olika 
hastighetsdämpande åtgärder ofta ses som mer angelägna. 
  
Trafikverksamheten har i sitt arbete tagit hänsyn till en rad olika dokument som Sveriges 
kommuner och regioner samt Trafikverket står bakom. Bland dessa kan nämnas Rätt fart i 
staden, Vägars och gators utformning i tätort, Trafiksäkra staden samt GCM Handbok 
utformning drift och underhåll med gång, cykel och mopedtrafik i fokus. Efter en 
sammanvägning av dessa dokument har trafikverksamheten tagit fram ett internt material för 
att få en anpassning som motsvarar kommunens behov. Detta material revideras löpande.  
  
Vid genomgång av åtgärder i beslut om trafikinvesteringar kan sammanfattningsvis sägas att 
andra lösningar än väggupp har utretts och lett till alternativa åtgärder i form av refuger och 
chikaner. På andra platser har väggupp bedömts vara den mest lämpliga fartdämpande 
åtgärden.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 21 april 2021 
 Bilaga presentation 
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 Kommunstyrelsens protokoll den 6 februari 2020 §§ 47, 48, 50 och 51 
 Kommunstyrelsens protokoll den 5 november 2020 § 416 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 214  Dnr 2021KS148 

Startbesked för investeringsprojekt trafikmiljöåtgärder  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för investeringsprojektet trafikmiljöåtgärder 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med beslut om startbesked för investeringsprojekt under 2021, den 7 januari 2021 
§ 13, beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan de kan genomföras. Investering för trafikmiljöåtgärder pekades ut 
som ett sådant projekt. 
  
I begäran om startbesked investeringsprojekt för trafikmiljöåtgärder den 31 mars 2021 § 123, 
beviljade kommunstyrelsen startbesked investeringsprojektet trafikmiljöåtgärder med 4 000 
000 kr för 2021 exklusive åtgärd 7, 11 och 25 som är föreslagna väggupp på lokalgator. I det 
nu aktuella ärendet föreslås att de exkluderade åtgärderna beviljas. De föreslagna åtgärderna 
är en del i arbetet med att säkerställa att allmän platsmark har en god utformning utifrån 
trafiksäkerhet och trygghet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 maj 2021 
 Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2021, § 123 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 215  Dnr 2021KS274 

Startbesked för investeringsprojekt initiala åtgärder enligt K2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för investeringsprojektet initiala åtgärder enligt K2020 
med 500 000 kr för 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med beslut om startbesked för investeringsprojekt under 2021, den 7 januari 2021 
§ 13, beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan de kan genomföras. Investering för initiala åtgärder enligt K2020 
pekades ut som ett sådant projekt. 
  
I investeringsbudget 2021 finns det 500 000 kr avsatta för initiala åtgärder enligt K2020 och 
förvaltningens bedömning är att det finns behov av åtgärder vid busshållplats Naturstensvägen 
som ligger längs Kvarnbacken/Djupedalsängsvägen i Mölnlycke. De nuvarande 
busshållplatslägena är inte tillgänglighetsanpassade och hållplatsytorna är i dåligt skick. 
Åtgärden syftar till att höja standarden och förbättra tillgängligheten. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 19 april 2021 
 Busshållplats Naturstensvägen 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 216  Dnr 2021KS327 

Uppdrag om översyn av medborgarförslag  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn av hanteringen av 
medborgarförslag och att ta fram förslag på kompletterande och/eller alternativa former för 
medborgarinflytande och hantering av förslag och synpunkter. Redovisning ska ske senast 16 
december 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per Vorberg (M) har initierat ett ärende om översyn av medborgarförslag i skrivelse daterad 
den 18 maj 2021. 
  
Härryda kommun införde 2012, efter beslut i kommunfullmäktige, möjligheten för 
medborgare att lämna ett så kallat medborgarförslag. Medborgarförslag regleras i 
kommunallagen. Beslutanderätten i medborgarförslag får överlåtas till nämnd eller styrelse, 
men det är inte möjligt att delegera beslut i ärenden om medborgarförslag till förvaltningen. 
  
Det har vid flera tillfällen uppkommit diskussion kring hur kommunen hanterar och svarar på 
förslag från medborgarna. Flertalet medborgarförslag avslås av olika skäl, bland annat för att 
det inte finns budget för genomförande. Det förekommer också att medborgarförslagen 
innehåller delar som ligger utanför kommunens rådighet eller sådant som redan pågår i 
kommunen. Samtliga medborgarförslag utreds i förvaltningen och beslut fattas i 
välfärdsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Hantering bedöms som relativt 
resurskrävande vad gäller administration och handläggning. Ett medborgarförslag ska vara 
besvarat till förslagsställaren inom ett år, vilket för den enskilde förslagsställaren kan 
uppfattas som en lång tid för en fråga som ter sig förhållandevis enkel. 
  
Det finns flera andra sätt att lämna förslag och synpunkter till kommunen. Det kan uppfattas 
som otydligt för såväl invånare som förvaltningen vad som skiljer mellan en synpunkt, en 
felanmälan och ett medborgarförslag. Utifrån ovanstående är det viktigt att se över befintliga 
kanaler och former där medborgare kan framföra synpunkter och förslag. Det kan finnas skäl 
att förtydliga och förenkla vissa delar för att ytterligare stärka medborgarnas möjligheter till 
inflytande och påverkan. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Per Vorberg (M) daterad den 18 maj 2021 om uppdrag om översyn av 

medborgarförslag. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Martin Tengfjord (SP) och 
David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn av 
hanteringen av medborgarförslag och att ta fram förslag på kompletterande och/eller 
alternativa former för medborgarinflytande och hantering av förslag och synpunkter. 
Redovisning ska ske senast 16 december 2021. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Per Vorbergs förslag med 
tillägget att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra en tydlig 
”medborgarförslagsbank” som uppdateras kontinuerligt där respektive parti inför budget kan 
hämta förslag för att lägga in i budget årligen. 
  
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att fråga om kommunstyrelsen beslutar enligt Per 
Vorbergs förslag. Om kommunstyrelsen beslutar enligt Per Vorbergs förslag kommer 
ordföranden ställa Peter Arvidssons tilläggsförslag mot avslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
  
Peter Arvidssons tilläggsförslag och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Peter 
Arvidssons tilläggsförslag. 
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 217  Dnr 2021KS328 

Uppdrag om framtagande av koncept för utbildningslokaler  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att arbeta fram koncept för utbildningslokaler. 
Konceptet ska godkännas av välfärdsnämnden i egenskap av huvudman för den kommunala 
utbildningsverksamheten, samt av kommunstyrelsen som ansvarig för samhällsutvecklings- 
och fastighetsfrågor och tillika ansvarig för samordning av kommunens verksamhet. 
  
Uppdraget ska finansieras inom kommunstyrelsens ram. Uppdraget ska slutredovisas för 
kommunstyrelsen senast i september 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per Vorberg (M) har initierat ett ärende om framtagande av koncept för utbildningslokaler i 
skrivelse daterad den 18 maj 2021. 
  
Härryda kommun står inför ett omfattande renoverings- och ombyggnadsbehov av 
kommunala utbildningslokaler. Främst inom grundskolan. Samtidigt kommer kommunen 
behöva ersätta och komplettera med nya utbildningslokaler allt eftersom kommunen 
utvecklas. För utbildningslokaler krävs det av effektivitets- och resursskäl tydliga strategier, 
principer och stor samsyn vid utbyggnaden av nya lokaler. 
  
Nya utbildningslokaler kräver ett omfattande planerings- och projekterings-arbete som tar 
stora resurser i anspråk. Det är angeläget med gemensamma principer och tydlig 
rollfördelning som tillämpas vid såväl nybyggnation som större om/tillbyggnationer. Därmed 
kan kommunen effektivisera sina processer. När det planeras nytt, behöver kommunen också 
tänka långsiktigt och hållbart på flera sätt. Det handlar om att lokalerna ska vara miljömässigt 
hållbara, men också flexibla för att kunna nyttjas på fler sätt eller fler timmar på dygnet. 
Lokaler behöver också planeras, placeras och byggas så att de går att ställa om till annan 
verksamhet allt eftersom omvärlden förändras och verksamhetsanpassningar behöver göras. 
  
Därför föreslås förvaltningen få i uppdrag att arbeta fram koncept för utbildningslokaler med 
inspiration från t.ex. Kungsbacka kommuns koncept för utbildningslokaler enligt bilaga. I 
framtagandet är det viktigt att också välfärdsnämnden i egenskap av huvudman för den 
kommunala utbildnings-verksamheten, samt av kommunstyrelsen som ansvarig för 
samhällsutvecklings- och fastighetsfrågor och tillika ansvarig för samordning av kommunens 
verksamhet är delaktig i arbetet. 
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Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Per Vorberg (M) daterad den 18 maj 2021 om uppdrag om framtagande 

av koncept för utbildningslokaler. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L) att kommunstyrelsen 
uppdrar åt förvaltningen att arbeta fram koncept för utbildningslokaler. Konceptet ska 
godkännas av välfärdsnämnden i egenskap av huvudman för den kommunala 
utbildningsverksamheten, samt av kommunstyrelsen som ansvarig för samhällsutvecklings- 
och fastighetsfrågor och tillika ansvarig för samordning av kommunens verksamhet. 
Uppdraget ska finansieras inom kommunstyrelsens ram. Uppdraget ska slutredovisas för 
kommunstyrelsen senast i september 2022. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Peter Arvidssons 
förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 218  Dnr 2021KS350 

Uppdrag om översyn av taxor samt regler för tidfördelning av 
kommunala anläggningar för kultur-, förenings- och fritidsändamål  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn av samtliga former av 
kommunal uthyrning av lokaler och anläggningar till föreningar samt återkomma med förslag 
på förändringar. I uppdraget ingår att utreda olika former av diversifierad uthyrningstaxa. 
Uppdraget ska slutredovisas för kommunstyrelsen senast september 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per Vorberg (M) har initierat ett ärende om översyn av taxor samt regler för tidfördelning av 
kommunala anläggningar för kultur-, förenings- och fritidsändamål i skrivelse daterad den 18 
maj 2021. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2018 § 114 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
totalöversyn av föreningsbidrag och taxor. Uppdraget resulterade i att kommunfullmäktige 
den 15 oktober 2020 § 189 antog strategier och regler för stöd till ideella föreningar och 
folkbildning. I beredningen av det ärendet noterade väldfärdsnämnden att den del av 
uppdraget som rör översyn av taxor kommer att ske under innevarande mandatperiod. 
  
Uthyrningen av kommunala lokaler och anläggningar till föreningslivet sker med subvention, 
och ska därför ses som ett indirekt ekonomiskt stöd till föreningar. Formerna för hur 
kommunen hyr ut och upplåter kommunala lokaler och anläggningar varierar. Vissa 
anläggningar hyrs ut per timma i bokningssystem, andra lokaler har hyresavtal som löper på 
årsbasis eller vissa fall på flera år. Vissa lokaler används av endast en förening medan andra 
lokaler används av flera föreningar. I uppdraget ingår att göra en totalöversyn av samtliga 
former av kommunal uthyrning av lokaler och anläggningar till föreningar. I uppdraget ingår 
även att utreda olika former av diversifierad uthyrningstaxa. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Per Vorberg (M) daterad den 18 maj 2021 om uppdrag om översyn av 

taxor samt regler för tidfördelning av kommunala anläggningar för kultur-, förenings- 
och fritidsändamål. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 219  Dnr 2021KS280 

Svar med anledning av revisorernas grundläggande granskning 
2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen 
redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att lämna förslag till tidsplan och innehåll för den 
löpande rapporteringen. 
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer beslutade den 1 mars 2021 att överlämna rapporten Grundläggande 
granskning till kommunstyrelsen. Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag 
för sitt uttalande i revisionsberättelsen. 
  
I samband med granskningen lämnar revisorerna tre rekommendationer till kommunstyrelsen. 
I förvaltningens kommentarer till rekommendationerna framgår att man föreslår 
kommunstyrelsen att följa en av rekommendationerna, och att åtgärder har vidtagits inför 
kommande år avseende de övriga rekommendationerna. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 26 april 2021 
 Grundläggande 2020 granskning inklusive biträdenas rapport 

  
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, noterar 
förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen redovisat med anledning av 
revisorernas granskning, att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att lämna förslag till 
tidsplan och innehåll för den löpande rapporteringen, samt att kommunstyrelsen delger 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet där förvaltningen i 
större utsträckning tar till sig av och arbetar utefter de rekommendationer kommunens 
revisorer och deras sakkunniga föreslår. 
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Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 220  Dnr 2021KS279 

Svar med anledning av revisorernas granskning av intern kontroll 
2020  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen 
redovisat med anledning av revisorernas granskning.  
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med granskningen av kommunens bokslut år 2020 har revisorerna via sina biträden 
genomfört en granskning av den interna kontrollen gällande finansiell redovisning.  
  
Revisorerna lämnar i sin rapport sammanlagt 6 rekommendationer till kommunstyrelsen.  
  
I tjänsteskrivelsen redovisar förvaltningen sin bedömning av rekommendationerna. Tre av 
rekommendationerna är hanterade i samband med en tidigare behandlad revisionsrapport. Av 
de övriga tre rekommendationerna har förvaltningen ändrat arbetssätt i enlighet med en av 
dessa och strävar efter att närma sig rekommendationens intentioner i ytterligare ett fall. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 april 2021  
 Granskning av intern kontroll 2020 inklusive biträdenas rapport Granskning av 

årsredovisning och intern kontroll 2020 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, noterar 
förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen redovisat med anledning av 
revisorernas granskning, samt att kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer beslutet. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet där förvaltningen i 
större utsträckning tar till sig av och arbetar utefter de rekommendationer kommunens 
revisorer och deras sakkunniga föreslår. 
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Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 221  Dnr 2020KS616 

Svar med anledning av revisorernas granskning av 
projektstyrningen av byggnationen av överföringsledningar för 
dricks och spillvatten mellan Landvetter-Hindås m.m.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens svar med anledning av revisorernas granskning. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun fick PwC i uppdrag att 
genomföra en granskning av projektstyrningen av byggnationen av överföringsledningar för 
dricks och spillvatten mellan Landvetter-Hindås m.m. Den 5 oktober 2020 överlämnade 
revisorerna PwC:s slutrapport till kommunstyrelsen. I rapporten har PwC gjort bedömningen 
att lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU inte efterlevs.  
  
Varken förvaltningen eller Härryda Vatten och Avfall AB delar den bedömning som PwC 
gjort i sin rapport och beställde därav en oberoende granskning av Wistrand advokatbyrå 
gällande upphandlingen av överföringsledningar, vattenverk m.m. Wistrand har i denna 
utredning kommit fram till att de direktupphandlingar som genomförts har varit tillåtna och att 
något brott mot LOU inte har skett. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 30 april 2021 
 Härryda Vatten och Avfall AB:s yttrande över revisorernas granskning av 

projektstyrningen av byggnationen av överföringsledningar för dricks och spillvatten 
mellan Landvetter-Hindås m.m. revisorernas granskning av inköp och upphandling 

 Granskning av projektstyrningen av byggnationen av överföringsledningar för dricks 
och spillvatten mellan Landvetter-Hindås 

 PM- Wistrands granskning gällande upphandlingen av överföringsledningar, 
vattenverk m.m. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, noterar 
förvaltningens svar med anledning av revisorernas granskning, samt att kommunstyrelsen 
delger kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutet. 

70 / 107



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet där förvaltningen 
och Härryda Vatten och Avfall AB i större utsträckning tar till sig av och arbetar utefter de 
rekommendationer kommunens revisorer och deras sakkunniga föreslår i stället för att köpa in 
en dyr ”oberoende granskning” på 10 sidor av advokatbyrå Wistrand. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
  
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 7.    
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-05-27  

 

Voteringslista: § 221 
Ärende: Svar med anledning av revisorernas granskning av projektstyrningen av 
byggnationen av överföringsledningar för dricks och spillvatten mellan Landvetter-Hindås 
m.m.,  2020KS616 
 
Omröstningslistan 7 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 12 1 0 
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§ 222  Dnr 2020KS811 

Svar på medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis 
boende i annan kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter. 
Välfärdsnämnden ska inkomma med synpunkter senast 4 oktober 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 § 10 att till kommunstyrelsen remittera ett 
medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun. 
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren 
önskar att Härryda kommun ska erbjuda skolbusskort med utökad zon för barn med växelvis 
boende i annan kommun.  
  
Utifrån nuvarande riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och grundsärskola i 
Härryda kommun (fastställda i kommunfullmäktige den 28 mars 2019 § 48) skolskjuts utanför 
kommunen vid växelvis boende i en annan kommun. Förvaltningens bedömning är att det 
saknas stöd i skollagen för att ändra riktlinjerna för skolskjuts i enlighet med 
medborgarförslaget. Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 26 april 2021 
 Medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen 
remitterar ärendet till välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter. Välfärdsnämnden ska 
inkomma med synpunkter senast 4 oktober 2021. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 223  Dnr 2020KS824 

Svar på medborgarförslag om cykelled mellan R40 och E20 
(Hindås-Lerum/Floda)  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 § 10 att remittera medborgarförslaget 
”Cykelled mellan R40 och E20 (Hindås- Lerum/Floda)” till kommunstyrelsen och uppdrog 
till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I medborgarförslaget föreslås att det i den dubbla 
400 kV-ledningen som ska förnyas mellan riksväg 40 i Hindås och Stenkullen vid E20 mellan 
Lerum och Floda ska förläggas en cykelled. 
  
Mellan Stenkullen i Lerums kommun och Horred i Marks kommun går idag en 400 kV-
kraftledning som Svenska kraftnät ska förnya. Enligt Svenska kraftnät är ett ledningssystem 
med nedgrävda kablar fyra till sex gånger dyrare, har en halverad teknisk livslängd och 
innehåller betydligt fler felkällor än ett ledningssystem med luftburna ledningar. Att bygga 
cykelväg längs alla sträckor där det finns en brist eller ett behov är inte möjligt med de 
ekonomiska förutsättningar som finns. Därför måste prioriteringar göras för att befintliga 
resurser ska användas så effektivt som möjligt. Förvaltningen anser inte att kommunen ska 
försöka råda Svenska kraftnät att marklägga den berörda kabeln för att kommunen ska bygga 
en cykelväg mellan Hindås och Floda. Kostnaden för den typen av cykelväg skulle bli 
väldigt hög, samtidigt som förvaltningen anser att det finns andra sträckor som är mer 
prioriterade.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 februari 2021 
 Medborgarförslag  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 224  Dnr 2021KS15 

Svar på medborgarförslag om ändrad placering av 
återvinningsanläggning vid Salmeredsvägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 § 10 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslaget gällande ändrad placering av återvinningsstationen vid Salmeredsvägen 
samt uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I medborgarförslaget föreslås att den 
nuvarande placeringen av återvinningsstationen vid Salmeredsvägen i Landvetter är olämplig 
och att anläggningen ska flyttas. Enligt förslagsställaren blåser det in papper och plast från 
återvinningsstationen på de närboendes tomter.  
  
Förvaltningen och Härryda Vatten och Avfall AB anser att det är viktigt att 
återvinningsstationer placeras på platser som det är enkelt att ta sig till utan bil och bedömer 
utifrån detta är placeringen av återvinningsstationen på Salmeredsvägen är lämplig. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 april 2021 
 Medborgarförslag 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) och Peter Arvidsson (SD) att 
kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.    
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 225  Dnr 2020KS645 

Svar på medborgarförslag om belysning utegym Finnsjögården  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 248 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag om belysning av utegymmet vid Finnsjögården. 
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren 
önskar att Härryda kommun ska belysa utegymmet vid Finnsjögården. Förslaget innebär att 
komplettera elljusspåret vid Finnsjön med belysning på bredvidliggande utegym. 
Förslagsställaren vill att utegymmet ska kunna nyttjas även under den mörka årstiden. 
  
Härryda kommuns ambition är att alla invånare ska ha tillgång till en trivsam miljö för 
rekreation. Finnsjöområdet är ett välbesökt område för träning och rekreation i kommunen. 
Under handläggning av medborgarförslaget framkom att utegymmet i viss mån belyses 
genom det intilliggande elljusspåret men att delar av utegymmet under den mörka årstiden 
helt sakar belysning. Belysning bestående av en stolpe och därtill miljövänliga lampor kan 
installeras för en totalkostnad om ca 30 tkr. Att belysa utegymmet ökar invånarnas 
tillgänglighet till utegym under hela året. 
  
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 april 2021 
 Medborgarförslag om belysning utegym Finnsjögården 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, bifaller medborgarförslaget. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
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§ 226  Dnr 2021KS93 

Svar på medborgarförslag om belysning av utegym vid 
Finnsjögården  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2021 § 50 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslag om belysning vid utegymmet vid Finnsjön. Kommunfullmäktige uppdrog 
även åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren önskar att Härryda kommun 
ska belysa utegymmet vid Finnsjögården. Förslagsställaren vill att utegymmet ska kunna 
nyttjas även under den mörka årstiden.  
  
Härryda kommuns ambition är att alla invånare ska ha tillgång till en trivsam miljö för 
rekreation. Finnsjöområdet är ett välbesökt område för träning och rekreation i kommunen. 
Under handläggning av medborgarförslaget framkom att utegymmet i viss mån belyses 
genom det intilliggande elljusspåret men att delar av utegymmet under den mörka årstiden 
helt sakar belysning. Belysning bestående av en stolpe och därtill miljövänliga lampor kan 
installeras för en totalkostnad om ca 30 tkr. Att belysa utegymmet ökar invånarnas 
tillgänglighet till utegym under hela året.  
  
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 april 2021 
 Medborgarförslag om belysning vid utegymmet vid Finnsjön 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, bifaller medborgarförslaget. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
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§ 227  Dnr 2020KS678 

Svar på medborgarförslag om elljus till styrketräningsplats vid 
Finnsjön  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 248 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag om elljus till styrketräningsplats vid Finnsjön. 
Kommunfullmäktige uppdrog även åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren 
önskar att Härryda kommun ska belysa styrketräningsplats vid Finnsjögården.  
  
Härryda kommuns ambition är att alla invånare ska ha tillgång till en trivsam miljö för 
rekreation. Finnsjöområdet är ett välbesökt område för träning och rekreation i kommunen. 
Under handläggning av medborgarförslaget framkom att styrketräningsplatsen i viss mån 
belyses genom det intilliggande elljusspåret men att delar av utegymmet under den mörka 
årstiden helt sakar belysning. Belysning bestående av en stolpe och därtill miljövänliga 
lampor kan installeras för en totalkostnad om ca 30 tkr. Att belysa utegymmet ökar invånarnas 
tillgänglighet till utegym under hela året.  
  
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska bifallas. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 april 2021 
 Medborgarförslag om utökad belysning vis styrketräningsplats vid Finnsjön 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, bifaller medborgarförslaget. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
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§ 228  Dnr 2020KS723 

Svar på medborgarförslag om elljusspår i Pixbo  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 248 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag om elljusspår i Pixbo. Kommunfullmäktige uppdrog åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren önskar att Härryda kommun ska 
anlägga ett elljusspår och därtill upplysta anslutningsvägar i Pixbo. Förslagsställaren anser att 
förslaget ger ökad tillgänglighet för boende i området. Förslaget berör både Härryda och 
Mölndals kommun. 
  
I området finns redan ett befintligt elljusspår. Förslaget skulle utgöras av ytterligare två 
kortare anslutningar på några hundra meter söder om den belysta anslutningen som redan 
finns. Förslag på placering är på befintliga naturstigar. Dessutom skulle förslaget medföra att 
Härryda kommun behöver göra en framställan till Mölndals kommun så att denna bygger 
ytterligare ett elljusspår på ett befintligt motionsspår västerut mot motionscentralen 
Herkulesgården. Utöver motionsspår önskas spårkartor vid ingångarna till området. 
Förvaltningen har utrett förslaget och haft dialog med Mölndals kommun. Förvaltningen 
bedömer att det i området redan finns sträckningar med tillfredställande kvalitet och 
tillgänglighet för motionslöpning. Spåren är dock inte belysta. En bit bort finns ett belyst 
motionsspår. Varken Mölndals eller Härryda kommuner planerar för att ytterligare stärka den 
redan godtagbara kvaliteten i området. 
  
Det saknas också parkeringar och en utbyggnad skulle medföra ökade kostnader för underhåll. 
Det har inte gjorts någon ekonomisk beräkning av dessa kostnader. Förvaltningen delar 
förslagsställarens bedömning om behov av spårkarta. Det ligger redan i förvaltningens 
planering inför hösten 2021 och kommer genomföras inom ramen för befintlig samverkan 
med Naturvårdsverket och projektet LONA.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 28 april 2021 
 Karta från sektorn för samhällsbyggnad 
 Medborgarförslag om elljusspår i Pixbo 

 

83 / 107



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 

84 / 107



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 229  Dnr 2020KS815 

Svar på medborgarförslag gällande upplyst väg till skolan, 
Östergårdsvägen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget och uppdrar åt förvaltningen att vidta 
föreslagna åtgärder. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 § 10 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslaget - Upplyst väg till skolan, Östergårdsvägen samt 
uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I medborgarförslaget beskrivs att det 
saknas belysning på en del av Östergårdsvägen i Landvetter, vilket är en väg som skolbarn 
använder för att promenera till skolan. Förslagsställaren menar att vägen känns otrygg att gå 
på och föreslår att vägen borde belysas.   
  
Sträckan mellan Östergårdsvägen och Högåsvägen är en upptrampad stig som är cirka 125 
meter lång. Stigen används av många gående som en genväg 
mellan Högåsvägen och Östgårdesvägen. Sträckan saknar belysning. Förvaltningen anser att 
det är viktigt att det finns trygga och tillgängliga gångbanor i kommunen och bedömer därför 
att den föreslagna åtgärden på sträckan mellan Östergårdsvägen och Högåsvägen ska bifallas. 
Utöver den förslagna belysningsåtgärden gör förvaltningen bedömningen att sträckan även 
ska asfalteras och att ett räcke ska sättas upp för att förbättra tillgängligheten. Enligt 
trafikverksamhetens prognos skulle en standardhöjning av sträckan kosta ca 200 000 kronor, 
vilket ryms inom investeringsbudgeten för trafikmiljöåtgärder 2022.  
  
Förvaltningen anser att kommunala gångstråk ska ha en god utformning utifrån tillgänglighet 
och trygghet. Förvaltningens bedömning är att sträckan för gående mellan Östergårdsvägen 
och Högåsvägen i Landvetter ska förses med belysningspunkter samt en ytterligare 
standardhöjning där sträckan asfalteras och förses med ett räcke.   
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 19 april 2021 
 Medborgarförslag 
 Bilaga till medborgarförslag 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, bifaller medborgarförslaget och uppdrar åt förvaltningen 
att vidta föreslagna åtgärder. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 230  Dnr 2020KS791 

Svar på medborgarförslag om tjänstemanadragning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 § 10 att remittera medborgarförslag om 
tjänstemannadragning till kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i 
ärendet. Förslagsställaren föreslår att vid alla större analyser som tjänstemän gör, bör den 
skriftliga rapporten kompletteras med en presentation och frågestund för politikerna. 
  
Förvaltningen bedömer att skriftligt beslutsunderlag av hög kvalité, de förutsättningar för 
inläsning som ges, lagstadgad rätt för ledamöter och ersättare att ställa frågor och möjlighet 
att återremittera ärenden, medför att politiken kan vara väl insatta även i ärenden där man valt 
att inte ha någon muntlig information. Vidare avgör respektive ordföranden i dialog med 
presidiet och förvaltningen om det skriftliga beslutsunderlaget ska kompletteras med muntlig 
presentation i nämnder och styrelsen.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 11 mars 2021 
 Medborgarförslag om tjänstemannadragning 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 231  Dnr 2020KS819 

Svar på medborgarförslag om att göra en lokaliseringsutredning för 
ny skola i Mölnlycke  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
  

Reservation  
Patrik Linde (S), Roland Jonsson (MP), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz 
(S) reserverar sig mot beslutet. Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i 
bilaga 6. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 § 10 att till kommunstyrelsen remittera 
medborgarförslaget ”Gör en lokaliseringsutredning för ny skola i Mölnlycke” samt uppdrog åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Enligt förslagsställaren har det planarbete som för 
tillfället pågår i Djupedalsäng inte föregåtts av någon ordentlig utredning om lämplig 
placering av en ny skola i Mölnlycke. Förslagsställaren menar att det förslag som 
förvaltningen lagt fram endast baserats på var i Mölnlycke det går att bygga en skola till 
höstterminen 2024. Utifrån detta föreslås att kommunen pausar detaljplanearbetet för ny skola 
i Djupedalsäng och låter sakkunniga tjänstepersoner inom kommunen göra en 
lokaliseringsutredning för en ny skola. 
  
Inför beviljande av planbesked för fastigheten Hulebäck 1:34, gjorde förvaltningen 
bedömningen att ansökan om planbesked för den föreslagna lokaliseringen av verksamheten i 
bostadsområdet Djupedalsäng kunde beviljas. Förvaltningens bedömning baserades inte 
på var i Mölnlycke det går att bygga en skola till höstterminen 2024, utan prövningen baseras 
på den planansökan som Skanska Sverige AB och Internationella Engelska Skolan AB inkom 
med. Förvaltningen anser inte att det behöver genomföras en lokaliseringsutredning för att 
arbeta vidare med detaljplanen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 april 2021   
 Medborgarförslag  
 Kommunstyrelsens beslut 6 februari 2020 § 44, Planbesked och uppdrag om planstart 

för upprättande av detaljplan för Engelska Skolan 
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 Kommunstyrelsens beslut den 7 november 2019 § 306, Avsiktsförklaring med 
Skanska gällande Internationella Engelska Skolan 

 Kommunstyrelsens beslut den 25 september 2019 § 244, Förtydligande av uppdrag 
kring etablering av Internationella Engelska Skolan i Mölnlycke 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, avslår 
medborgarförslaget. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Roland Jonsson (MP), 
och Robert Langholz (S) att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Peter Arvidssons 
förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 8. 
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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2021-05-27  

 

Voteringslista: § 231 
Ärende: Svar på medborgarförslag om att göra en lokaliseringsutredning för ny skola i 
Mölnlycke,  2020KS819 
 
Omröstningslista 8 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 6 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-05-27 § 231 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 45, Medborgarförslag om att göra en lokalieringsutredning för ny skola i 
Mölnlycke. 
 
Vi i SD har länge drivit frågan om att göra en lokaliseringsutredning om ny skola i 
Mölnlycke eller annan tätort nära goda kommunikationer. Det finns bra mark på flera 
platser som lämpar sig bättre än föreslagen plats. 
 
För Sverigedemokraterna i Härryda 
Peter Arvidsson
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§ 232  Dnr 2021KS365 

Initiativärende om information om Härrydas handlingsalternativ för 
att stoppa tågplanerna  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons förslag om information om Härrydas 
handlingsalternativ för att stoppa tågplanerna. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 7. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om information om Härrydas handlingsalternativ 
för att stoppa tågplanerna. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om information om Härrydas handlingsalternativ för att stoppa 

tågplanerna, daterad 24 maj 2021. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Arvidsson (SD) föreslår 

 att kommunstyrelsen beslutar ge i uppdrag till förvaltningen att ta fram vilka 
förfaranden – juridiska, politiska och andra – kommunens politiker kan använda för att 
stoppa planerna på ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg genom kommunen; 

 att förvaltningen översiktligt presenterar handlingsmöjligheterna på ett eventuellt extra 
kommunstyrelsemöte 2021-06-10 eller senast nästa ordinarie kommunstyrelsemöte 
2021-08-26. 

  
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) och David Dinsdale (L) att 
kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Peter Arvidssons 
förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
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Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 11 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 9. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-05-27  

 

Voteringslista: § 232 
Ärende: Initiativärende om information om Härrydas handlingsalternativ för att stoppa 
tågplanerna,  2021KS365 
 
Omröstningslista 9 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 11 1 1 
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1 

RESERVATION Nytt ärende 46 KS2021-05-27 
SD Härryda anser det märkligt att kommunstyrelsemötet beslutade att avslå initiativet när det 
tidigare under kvällen antagits ett remissvar i riktningen att lämna ett negativt besked till 
Trafikverket om järnvägsdragningarna som projekteras. Varför är man emot information i ärendet så 
att alla politiker kan ta ställning till handlingsalternativen som står till buds för att göra verklighet av 
det negativa remissvaret? 

Under KS-mötet yrkade Sverigedemokraterna enligt nedan. 

För Sverigedemokraterna i Härryda 
Peter Arvidsson 

Nämndinitiativ 

Kommunstyrelsen Härryda 2021-05-27 

Information om Härrydas handlingsalternativ för att stoppa tågplanerna 

Trafikverket planerar ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg genom vår kommun. Flera 

politiker i kommunen har uttalat att de inte vill att planerna på en järnväg vi Härrydabor inte har 

nytta av förverkligas. De planer som nu är ute på samråd kommer att resultera i betydligt större 

kostnad än nytta för vår kommun och de som bor här.  

Sverigedemokraterna i Härryda vill därför att förvaltningen översiktligt presenterar för oss politiker 

vilka juridiska, politiska och andra möjligheter på olika nivåer vi politiker kan använda för att försöka 

stoppa planerna. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

− att kommunstyrelsen beslutar ge i uppdrag till förvaltningen att ta fram vilka förfaranden –

juridiska, politiska och andra – kommunens politiker kan använda för att stoppa planerna på

ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg genom kommunen;

− att förvaltningen översiktligt presenterar handlingsmöjligheterna på ett eventuellt extra

kommunstyrelsemöte 2021-06-10 eller senast nästa ordinarie kommunstyrelsemöte 2021-

08-26.

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson Ledamot Kommunstyrelsen 

Per Olov Risman Ersättare Kommunstyrelsen 

2021-05-24 

Bilaga 7 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-05-27 § 232
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§ 233  Dnr 2021KS364 

Initiativärende om kalkylverktyg för Landvetter södra  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa ordinarie beslutssammanträde. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 8. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) har initierat ett ärende om kalkylverktyg för Landvetter södra. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om kalkylverktyg för Landvetter södra, daterad 24 maj 2021. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa ordinarie beslutssammanträde. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår 

 att kommunstyrelsen ger i uppdrag till LSUAB att, eventuellt via dess styrelse, 
ombesörja att kommunförvaltningen ger kommunpolitiker tillgång till de verktyg och 
siffror som finns framtagna, så att dessa partier kan göra egna kalkyler och 
bedömningar av projektet; 

 att eventuellt sekretessbelagd eller konkurrensutsatt information företrädesvis ersätts 
medelst markering genom beloppsintervall, eller i andra hand utelämnas och att i så 
fall detta samt orsak anges separat eller i exv. fotnoter rörande aktuella 
belopp/utelämnanden. 

  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa Per Vorbergs förslag om bordläggning mot 
att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om kommunstyrelsen bifaller Peter Arvidssons förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
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Bordläggning och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
bordlägga ärendet till nästa ordinarie beslutssammanträde. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 

97 / 107



1 

RESERVATION Nytt ärende 47 KS2021-05-27 
Sd Härryda anser det märkligt att styrelseordförande i Landvetter södra utvecklings AB i fullmäktige 
ställer sig positiv till att lämna ut kalkylverktyget men yrkar bordläggning å initiativ om det på 
kommunstyrelsesammanträde; i sammanhanget skall nämnas initiativet inkom till mötet dagar innan 
beslut.  

Under KS-mötet yrkade Sverigedemokraterna enligt nedan. 

För Sverigedemokraterna i Härryda 
Peter Arvidsson 

Nämndinitiativ 

Kommunstyrelsen Härryda 2021-05-27 

Kalkylverktyg för Landvetter södra. 

Vi senaste kommunfullmäktigemöte fick församlingen inget svar på när exploateringskalkylerna för 

projektområdet Landvetter södra kan komma att presenteras. Vi fick också information om att det 

finns ett verktyg för succesiv kalkylering och att vissa kostnader finns framtagna. LSUABs ordförande 

ställde sig under det senaste kommunfullmäktigemötet positiv till att under vissa förutsättningar ge 

alla partier tillgång till verktyget. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

− att kommunstyrelsen ger i uppdrag till LSUAB att, eventuellt via dess styrelse, ombesörja att

kommunförvaltningen ger kommunpolitiker tillgång till de verktyg och siffror som finns

framtagna, så att dessa partier kan göra egna kalkyler och bedömningar av projektet;

− att eventuellt sekretessbelagd eller konkurrensutsatt information företrädesvis ersätts

medelst markering genom beloppsintervall, eller i andra hand utelämnas och att isåfall detta

samt orsak anges separat eller i exv. fotnoter rörande aktuella belopp/utelämnanden;

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson Ledamot Kommunstyrelsen 

2021-05-24 

Bilaga 8 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-05-27 § 233

98 / 107



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 234  Dnr 2021KS213 

Statistiska uppgifter per mars 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges statistiska uppgifter per 31 mars 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 235  Dnr 2021KS10 

Inkomna skrivelser 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges en skrivelse om återvinningsstationen vid Salmeredsvägen, inkom 
11 maj 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 236  Dnr 2021KS8 

Delgivning av protokoll från råd 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 

 Protokoll från pensionärsrådet 15 april 2021 
 Protokoll från rådet för idéburna organisationer 14 april 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 237  Dnr 2021KS9 

Delgivningar 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges följande: 

 Årsredovisning Förbo 2020 
 Protokoll Årsstämma Landvetter Södra Utveckling AB 21 april 2021 
 Årsredovisning Landvetter Södra Utveckling AB 2020 och revisionsberättelse 
 Protokoll Landvetter Södra 21 april 2021 
 Beslut från välfärdsnämnden 28 april 2021 § 155 Förlängning av länsgemensam 

handlingsplan för psykisk hälsa, beslut från välfärdsnämnden  
 Beslut från kommunfullmäktige i Mölndal 21 april 2021 § 69 Verksamhetsberättelse 

och prövning av ansvarsfrihet för överförmyndare i samverkan 2020 
 Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2020 för Leader 

Göteborgs Insjörike 
 Yttrande över Bollebygds kommuns beslut gällande Upphävande av utvecklingsplan 

BoHäM, inklusive Bollebygds beslut 
 Årsredovisning Härryda Energi AB 2020 
 Årsredovisning Härryda Energi Elhandel AB 2020 
 Årsredovisning Härryda Vatten och Avfall AB 2020 
 Räddningstjänsten storgöteborg, delårsrapport per mars 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 

102 / 107



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 238  Dnr 2021KS25 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur 
och fritid 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid. 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 11 maj 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 239  Dnr 2021KS4 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. Förteckning över 
anmälda delegationsbeslut, daterad den 14 maj 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 240  Dnr 2021KS11 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 
2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad. Förteckning 
över anmälda delegationsbeslut, daterad den 17 maj 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 

105 / 107



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 241  Dnr 2021KS2 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 14 maj 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 

106 / 107



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 242  Dnr 2021KS61 

Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och 
funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: 
Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling. Förteckning över anmälda 
delegationsbeslut, daterad den 18 maj 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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